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Stichting Valerius Ensemble
Het Bestuur
Leemhorst 31
7468 KE ENTER

Referentie: PC/Valerius
Betreft:
jaarrekening 2020

Enschede, 9 juni 2021

Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van de
stichting.
De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 RB-Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Valerius Ensemble te Enter is door ons samengesteld op basis van de van u
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en
verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register
Belastingadviseurs).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve
van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot
de getrouwheid van de jaarrekening.
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1.2 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2020

2019

€

%

€

%

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat

30.660
30.660

100,0%
0,0%
100,0%

83.444
16.715
66.729

100,0%
20,0%
80,0%

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Activiteitskosten
Publiciteitskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

23.141
1.907
1.922
390
819
3.130
375
1.760
33.444

75,5%
6,2%
6,3%
1,3%
2,7%
10,2%
1,2%
5,7%
109,1%

41.655
2.051
3.184
390
4.043
4.302
294
2.260
58.179

49,9%
2,5%
3,8%
0,5%
4,9%
5,2%
0,4%
2,7%
69,9%

Bedrijfsresultaat

-2.784

-9,1%

8.550

10,1%

-199
-199

-0,7%
-0,7%

-167
-167

-0,2%
-0,2%

-2.983

-9,8%

8.383

9,9%

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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1.2 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald met € 11.366. De ontwikkeling van het resultaat 2020
ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
16.715
18.514
144
1.262
3.224
1.172
500

Inkoopwaarde van de omzet
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Activiteitskosten
Publiciteitskosten
Algemene kosten

41.531
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
52.784

Omzet

Stijging van:
81
32

Kantoorkosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

52.897
11.366

Daling resultaat

In 2019 is het project Clash of Composers afgerond. Dat betekent dat over het jaar 2020 de omzet en de
inkoopwaarde van de omzet fors is afgenomen. Deze daling in de omzet betreft zowel de gefactureerde
omzet (€ 2.150), de subsidies en bijdragen (€ 28.344) en de bijdragen van de St. Vrienden (€ 2.100).
Verder hebben de maatregelen als gevolg van de Covid 19 pandemie, waardoor vele uitvoeringen niet
plaats konden vinden, alle opbrengsten negatief beïnvloed.
Daartegenover staat dat door beide oorzaken de lonen en salarissen fors zijn afgenomen, doordat geen
gages aan musici verschuldigd waren.
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1.3 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

261
16.454

1.009
28.722

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

16.715

29.731

26.671
-9.956

37.094
-7.363

Vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa

264

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

654
264

654

-9.692

-6.709

-9.692
-9.692

-6.709
-6.709

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019
gedaald met € 2.593.
Deze daling is voornamelijk veroorzaakt door een daling van de liquide middelen waartegenover een lagere
vrijval van de overige schulden staat.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Cuperus Belastingadvies & Administraties

P.A. Cuperus - Luining
Register Belastingadviseur
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2.1 Jaarverslag bestuur
Het Valerius Ensemble in 2020
Het jaar 2020 is voor iedereen een bijzonder jaar geworden, zo ook voor het Valerius Ensemble. Het moge
duidelijk zijn dat wij niet die activiteiten hebben kunnen uitvoeren die van ons mogen worden verwacht c.q.
die wij van onszelf verwachten.
Na een goede start met onder andere Poëzie, Muziek en Film in Concordia alsmede uitvoeringen in de Arke
Zaal Muziekcentrum Enschede, HOFtheater Raalte en de Stadsgehoorzaal Kampen, kwamen de
uitvoeringen wegens de coronamaatregelen per 1 maart 2020 stil te liggen.
Door de onzekerheid in de maatregelen, "worden ze verlengd?", "voor wie gaan de maatregelen gelden?",
zijn er gedurende geheel 2020 voorbereidingen getroffen om uit te voeren, er is soms gerepeteerd, er is
publiciteitsmateriaal gemaakt, etc. Maar helaas niet met uitvoeringen tot gevolg. Afzeggingen, opnieuw
programmeren, nieuw pr-materiaal maken....het gaf vaak meer werk dan het draaien van een gewoon
seizoen.
Aanvankelijk zijn er nog wel audiovisuele registraties gemaakt voor de herdenking op 4 mei in het
Volkspark en voor het Wilminktheater.
In de loop van de tweede helft van 2020 zijn er afspraken gemaakt met Symfonia Jong Twente om hen te
coachen op een drietal vlakken: de aanvoerders van de secties, groepsrepetities en te vormen ensembles.
Met de bedoeling in december daar een start mee te maken. Het mocht niet baten, ook dit kwam tot
stilstand en is voorlopig in de wacht gezet.
Is het een verloren jaar? Aan het publiek merken we dat men de uitvoeringen mist. Derhalve zal de draad
wel weer worden opgepakt, de vraag is echter wanneer. De vraag is ook of de theaters de draad "gewoon"
weer gaan oppakken of dat hun eigen financiële situatie aanleiding zal geven tot gewijzigde vergoedingen
of aangepaste programmeringen.
Op het moment van het schrijven van dit verslag, mei 2021, blijken alle verdere uitvoeringen tot en met de
zomer 2021 afgelast, behoudens een enkele live-stream. Inmiddels richten wij ons op het seizoen 21-22, in
de verwachting dat alle maatregelen in verband met corona dan zijn opgeheven.

Financiën
De liquide middelen zijn fors afgenomen met een bedrag van € 12.269. Dat komt enerzijds door een
aanzienlijke minder instroom van gelden door het wegvallen van omzet als gevolg van Covid, het afsluiten
van het Clash of Composers project in 2019 en doordat in het jaar 2019 een substantieel bedrag is
gedoneerd voor tegemoetkoming in de verwachte tekorten. Daar tegenover staan door het wegvallen van
uitvoeringen weliswaar minder direct daaraan gerelateerde uitgaven, maar de kosten voor het in stand
houden van de organisatie en het creëren en realiseren van andere artistieke uitingen zijn wel doorgegaan.
De liquiditeitspositie is derhalve krapper geworden. De vrijval van de overige schulden betreft het in
administratieve zin verwerken van de tekorten op de uitvoeringskosten. Dat raakt niet de directe
liquiditeiten. Een en ander resulteert in een verlies van € 2.983.
Het zakelijk management en het bestuur hebben verschillende toekomstscenario's gemaakt, rekening
houdend met het wegvallen van één of meerdere inkomstenbronnen. De conclusie is dat voor het komende
kalenderjaar de continuïteit gefinancierd kan worden. Afhankelijk van de instroom van andere
financieringsbronnen dan de opbrengsten uit hoofde van uitvoeringen, dienen wel maatregelen in gang
gezet te worden om het bestaan van de Stichting Valerius Ensemble op langere termijn te kunnen
waarborgen. De reële inschatting is dat die maatregelen uitvoerbaar zijn, zelfs bij verschillende
inkomstenscenario's.
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3.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA

31 december 2019
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
264

Inventaris

654
264

654

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

-

818

261

191
261

1.009

Liquide middelen

16.454

28.722

Totaal activazijde

16.979

30.385

RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 juni 2021

Enter,
Stichting Valerius Ensemble
De bestuursleden:

W.R. van der Veen

A.G.M. Mensink

J.H.G. Voortman

I.E.C. Blans

G.C. Vergeer

A.D.T.M. van der Lof - de Groen

R.P.A.M. Polman
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3.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal

-9.692

31 december 2019
€
€

-6.709
-9.692

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

-6.709

195

1.091

226
26.250

253
35.750

Totaal passivazijde

26.671

37.094

16.979

30.385

RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 juni 2021

Enter,
Stichting Valerius Ensemble
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3.2 Winst- en verliesrekening over 2020
2020
€

23.141
1.907
1.922
390
819
3.130
375
1.760

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

€

30.660
30.660

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Activiteitskosten
Publiciteitskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

2019
€

41.655
2.051
3.184
390
4.043
4.302
294
2.260
33.444

58.179

-2.784

8.550

-199

Resultaat

-167
-199

-167

-2.983

8.383

RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 juni 2021

Enter,
Stichting Valerius Ensemble
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Valerius Ensemble, statutair gevestigd te Enter, bestaan voornamelijk uit:
- Ten gehore brengen van kamermuziek en het verzorgen waar mogelijk van jeugdmuziekeducatie.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Valerius Ensemble, gevestigd te Enter is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 41030638.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Valerius Ensemble zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- 13 -
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van
onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst- en verliesrekening.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik
afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van banktegoeden.
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3.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€
9.145
-8.491
654

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

-390
-390

Afschrijvingen
Mutaties 2020

9.145
-8.881
264

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
Afschrijvingspercentages:
Inventaris

33 %

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

31-12-2019
€

-

818

261

191

592
-331
261

72
119
191

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie

- 15 -
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3.4 Toelichting op de balans
31-12-2020
€
Liquide middelen
Rabobank 3967.68.180

16.454

- 16 -

31-12-2019
€
28.722
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3.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2020
€
Kapitaal
Vermogen van de stichting

31-12-2019
€

-9.692

-6.709

Handelscrediteuren
Crediteuren

195

1.091

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing laatste periode

226

253

1.000
25.250
26.250

1.000
34.750
35.750

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden
Reservering administratiekosten
Vooruitontvangen donaties

- 17 -
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3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
Netto-omzet
Opbrengst concerten (hoog)
Opbrengst concerten (laag)
Bijdrage St. vrienden
Subsidies en bijdragen
Donatie
Opbrengst overig
Mutatie nog te factureren

108
6.520
3.984
19.854
144
50
30.660

105
20.557
10.150
53.282
-650
83.444

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 63,3% gedaald.
Onder subsidies en bijdragen is een bedrag opgenomen van € 10.354 (2019: € 10.000) voor door de
Gemeente Enschede verstrekte subsidies.

Inkoopwaarde van de omzet
Kosten project Clash of the Composers

Gemiddeld aantal werknemers:
Brutolonen en salarissen
Gages musici (zelfstandigen)
Gages musici (opting out)

Sociale lasten
Sociale lasten uitvoeringsinstanties

Overige personeelskosten
Onkostenvergoedingen
Reis- en verblijfkosten

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

Activiteitskosten
Muziekmateriaal
Huur en stemmen instrumenten
Kosten muziekopname
Nazit en consumpties
Overige activiteitskosten

- 18 -

-

16.715

11.030
4.569
7.542
23.141

11.010
8.612
22.033
41.655

1.907

2.051

1.560
362
1.922

1.476
1.708
3.184

390

390

149
250
420
819

284
136
3.162
125
336
4.043
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Stichting Valerius Ensemble te Enter
3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Publiciteitskosten
Kosten affiches, folders en overig drukwerk
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Overige publiciteitskosten

Kantoorkosten
Portokosten
Kosten automatisering

Algemene kosten
Administratiekosten
Zakelijke verzekeringen

2.290
536
129
175
3.130

2.815
480
1.007
4.302

182
193
375

130
164
294

1.395
365
1.760

1.808
452
2.260

224
-25
199

209
-42
167

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente- en bankkosten
Afrondingen en betalingsverschillen

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 was gemiddeld 1 werknemer in dienst. In het jaar 2019 was dit 1 werknemer.
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4.1 Staat van de vaste activa
Aanschafwaarde
Omschrijving

Datum

Aanschaffingen tot
01-01-2020
€

Investeringen
2020
€

Desinvesteringen
2020
€

Aanschaffingen t/m
31-12-2020
€

Materiële vaste activa

Inventaris
7.143
582
1.420
9.145

-

-

7.143
582
1.420
9.145

Totaal materiële vaste activa

9.145

-

-

9.145

Totaal vaste activa

9.145

-

-

9.145

Piano Schumer
Canon EOS camera
Toshiba Notebook

7-3-2008
16-6-2011
14-2-2018
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Belastingadvies & Administraties

Stichting Valerius Ensemble te Enter

Afschrijvingen
Afschrijvingen tot
01-01-2020
€

Afschrijvingen
2020
€

Afschrijving desinvesteringen
€

Afschrijvingen t/m
31-12-2020
€

Boekwaarde
per
31-12-2020
€

Residuwaarde

Afschrijvingspercentage
%

€

7.143
582
766
8.491

390
390

-

7.143
582
1.156
8.881

264
264

-

8.491

390

-

8.881

264

-

8.491

390

-

8.881

264

-
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20,00
20,00
20,00

